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 االكاديمي :التحصيل 

 

 الكتب المؤلفة :

 السنة النشر جهة عنوان الكتاب ت

 م2011 مصر /  الفنون اكاديمية اصدارات كتاب ) جماليات وتقنيات الصوت ( 1

 م2012 بيروت/  الخلود دار اصدارات كتاب ) الصوت في السينما والتلفزيون ( 2

 بناء في للصوت والجمالي التقني التوظيف)  كتاب 3
 ( الفيلمية الصورة

 – الثقافية الشؤون دار أصدار
 بغداد

 م2015

–كتاب)العلوم الصناعية / تكنولوجيا االعالم  4
 الصف  االولى (

 وزارة التربية
 المديرية العامة للتعليم المهني 

 رئيس لجنة التاليف
مع مجموعة من االساتذة 

 م2013صصين المتخ

الصف  –كتاب) التدريب العملي / تكنلوجيا االعالم  5
 الثالث (

 وزارة التربية
 المديرية العامة للتعليم المهني 

 رئيس لجنة التاليف
مع مجموعة من 

المتخصصين االساتذة

 م2015

  البيضاني .مطشر مجيد جبر : حكمت د   . م . أ ي واللقبرباعال االسم

 1963بغداد/  المواليد

 ھندسة الصوت  –دكتوراه فلسفة في الفنون  المؤھل العلمي

 11/7/2015أستاذ مساعد دكتور      الدرجة العلمية

 الفنون الجميلة  كلية –جامعة بغداد  مكان العمل 

 م1/1/2012مدرس جامعي أول في  المنصب الحالي

 م20/7/2002 تاريخ أول تعيين

 سنة 15 عدد سنوات الخدمة

 الوزيرية – بغداد عنوان السكن

 07901906256 – 07702600900 موبايل

 Dr.hikmat@cofarts.uobaghdad.edu.iq سمارت ميل
 istudioht@yahoo.com االميل

التخصص  العلمي  الشهادة 
 والدقيق

بلد  الجامعة  الكلية 
 الدراسة 

تاريخ الحصول 
 على الشهادة 

 التقدير

أكاديمية  سينما -ھندسة صوت  دكتوراه
 الفنون

المعهد العالي 
 للسينما

مرتبة الشرف  م2011 مصر 
 )أمتياز( االولى

الفنون   لسمعية والمرئيةالفنون ا ماجستير
 الجميلة

 جيد جدا   م2002 العراق  جامعة بغداد 

الفنون   الفنون السمعية والمرئية بكالوريوس
 الجميلة

 جيد جدا   م1998 العراق  جامعة بغداد 

 الخراج االغنية التلفزيونيةتوظيف التقنيات الحديثة في بناء المعادل الصوري  عنوان رسالةالماجستير

 التوظيف التقني والجمالي للصوت في بناء الصورة الفيلمية اطروحة الدكتوراه عنوان
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 البحوث المنشورة :

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان البحث ت

 2014 مجلة / كلية الفنون الجميلة نمائيفي الفلم السي DCPتوظيف تقنية  1

 2015 مجلة / كلية الفنون الجميلة التوظيف الجمالي للصوت في افالم الفريد ھتشكوك 2

 التناول السينمائي للموضوعات البيئية 3
 "جا  أنموذ " أفالم مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية

مجلة / ھيئة التعليم التقني " 
 المؤتمر العلمي " 

2014 

 

 النشاط العلمي :

 العدد والفترة المكان ت

 2017 - 2016 مقرر الدراسات العليا لقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية  1

 8 مقوم علمي للعديد من بحوث الترقية 2

 3 مقوم علمي للعديد من لرسائل الماجستير 3

 5 ناقش العديد من الرسائل لطلبة الماجستير في كلية الفنون الجميلة 4

 2 راف على طالبة ماجستير في كلية فنون الجميلية اش 5

 

 النشاطات والمشاركات : 

  السنة الصفة ت

  2016- 69الدورة  المشاركة في مهرجان كان السينمائي في فرنسا . 1

 الثانية الدورة/  السينمائي النهج مهرجان تحكيم لجنة رئيس 2
  م2016

الدورة الثانية 
  م2016

 

  م2016 م2016 االول السينمائي عيون مهرجان متحكي لجنة عضو 3

  م2015 م2015 السينمائي بغداد مهرجان تحكيم لجنة عضو 4

  م2014 م2014 السينمائي اربيل مهرجان تحكيم لجنة عضو 5

  2014بغداد 2014بغداد – الشباب افالم مهرجان تحكيم لجنة رئيس 6

  م . 2013  . م2013 بغداد ايام 3 دقائق 3 مهرجان ومؤسس رئيس 7

  م2013بغداد  م2013 بغداد – النزاھة ھيئة مهرجان تحكيم لجنة رئيس 8

  2012بغداد 2012بغداد – الشباب افالم مهرجان تحكيم لجنة عضو 9
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 عضوية الجمعيات والنقابات 

تاريخ  اسم الجمعية او النقابة  ت
 االنتماء

 2009 عضو اتحاد المنتجين العرب . 1

 2010 في اتحاد المنتجين العراقيين . عضو مؤسس 2

 2008 عضو نقابة المهن السينمائية المصرية / قسم االخراج . 3

 2009 عضو غرفة صناعة السينما / مصر  . 4

 1997 عضو نقابة الفنانيين العراقيين . 5

 

 الخبرات : 

  السنة الخبرة والنشاط ت

   ة .تخصص تقنيات واجهزة سينمائية وتلفزيونية حديث 1

   خبرة عملية في مجال االعالم والتقنيات الحديثة .  2

   خبرة عملية في مجال تأسيس القنوات الفضائية . 3

   خبرة في انتاج  واخراج االعمال التلفزيونية واالفالم السينمائية .  4

  م2015 مخرج فيلم "اقبية الرعب"  5

  م2014 افاق الفضائية الصدر " انتاج قناة باقرمخرج " فيلم محمد  6

  م2009 مخرج فيلم " صديقة المالية"  7

 


